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Plats och tid Stallbacken, Ed, onsdagen den 15 april 2020 kl 19:00 – 20.15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Carina Halmberg (S) och Eva A Johansson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 20 april 2020, klockan 7.30  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 19-27 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Christina Virevik  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg Eva A Johansson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-20 Datum då anslaget tas ned 2020-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Anett Isaksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Martin Carling (C) 

Per-Erik Norlin (S) 

Anna Johansson (C) 

Andreas Nilsson (M) 

Anders Bengtsson (SD) 

Carina Halmberg (S) 

Kenneth Gustavsson (C) 

Eva A Johansson (C) 

Tommy Olsson (KD) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Morten Johnsen (C) 

Börje Holmqvist (S) 

Christina Virevik (C) 

Henrik Johansson (M) 

Patrik Högfelt (L) 

Christer Jörgensen (C) 

Bertil Bergendal (SD) 

Öyvind Höiberg (S) 

 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Agneta Johansson, kommunchef 

Övriga 1 person från allmänheten 
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§ 19 Dnr 2020-000074 700 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Sammanfattning av ärendet 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen (VGR) är att erbjuda invånarna i Västra Götaland en 

sammanhållen och mer tillgänglig hälso- och sjukvård med högre kvalitet. 

Vården ska alltid utgå från den enskilda personens behov och erfarenheter. 

En sammanhållande vårdkedja ska skapa trygghet och kontinuitet för 

patienterna. Det måste bli enklare för patienterna att vara delaktiga i sin vård 

och behandling, att kommunicera med vården och kunna bidra med 

information om sig själva och sin hälsa. Vårdinformationsmiljön som den ser 

ut idag är inte konstruerad för att stödja vårdens arbetssätt, samtidigt är 

graden av variation inom vården så stor att den hindrar utvecklingen av en 

mer optimerad informationsmiljö. En föråldrad IT-miljö utgör ett hinder för 

att information ska kunna flöda över organisationsgränser och vara 

tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal när de behöver den. 

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för att kvalitets- och 

resurssäkra uppdraget till medborgarna. För att stödja framtida utmaningar 

inleddes 2014 ett politiskt och verksamhetsmässigt välförankrat samarbete 

och start av ett gemensamt program, 3RFvm, med deltagarna Stockholms 

läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 26 oktober 

2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen 

av nytt kärnsystem i egen regi. Därmed övergick programmet från att vara 

del av 3RFvm till att bli Framtidens vårdinformationsmiljö helt i Västra 

Götalandsregionens regi. FVM ska införa en ny, modern och gemensam 

vårdinformationsmiljö som gör det enklare för alla aktörer inom hälso- och 

sjukvård att samverka. I mars 2017 har kommunerna skrivit på en fullmakt 

som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras 

räkning. I nuläget ska kommunerna i länet ta ställning till ett antal optioner, 

som de tidigare avropat.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020 med föredragning 

av socialchef Tommy Almström, enhetschef hemsjukvård/rehab Carina Fors, 

ekonomichef Lars Hustoft och digitaliseringsstrateg Anders Wockatz. 

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet att återremittera ärendet för 

komplettering och att ett extra kommunstyrelse sammanträde hålls den 15 

april 2020 för att bereda ärendet inför Kommunfullmäktiges sammanträde         

samma kväll.  

Kompletterande handlingar föreligger till dagens sammanträde enligt ovan. 

Den 14 april genomfördes dessutom en extra föredragning genom ett 

extrainsatt digitalt gemensamt gruppmöte med de politiska partierna.  
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fort. § 19  

Optionerna är följande: 

Option 1 - IT-stöd för informationsförsörjning mellan vårdgivare  

● Med samtycke - Direkt informationsutbyte  

● Rätt information på rätt plats. Slipper mail, fax samt att skicka journaler  

● Stödjer in- och utskrivningsprocessen från slutenvården.  

● Stödjer arbetet med samordnad individuell planering (SIP)  

● Stödjer övergång från barnhälsovården till elevhälsan.  

● Stöd för vårdbegäran.  

 

Option 2 - Journalsystem för elevhälsan  

● Dokumentationsstöd för hela elevhälsoteamet  

● Dokumentation på individ, grupp och skolnivå  

● Läkemedelslista  

● Stöd för hälsosamtal  

● Vaccinationsprogram  

 

Option 3 - Journalsystem för kommunal hälso-och sjukvård  

● Dokumentationsstöd  

● Delegering och instruktioner till personal  

● Direkt dokumentation av åtgärder hemma hos patienten i mobil lösning  

● Patientinformation finns tillgänglig direkt vid akuta sjukhusbesök  

● Läkemedelslista 

Förvaltningens bedömning är att kommunen bör avropa samtliga optioner. 

Finansiering för avropen och för de åtgärder som krävs i vår lokala IT-miljö 

finns redovisat i underlaget. Efter komplettering av kostnader för anpassning 

av IT-miljön föreligger förslag till beslut som behandlats vid sammanträde i 

kommunstyrelsen 2020-04-15 inför beredning vid föreliggande sammanträde 

i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att 

under förutsättning att kommunfullmäktiges beslutar enligt föreliggande 

förslag, delegera åt kommunstyrelsens ordförande att senast 28 april 2020 

underteckna slutgiltigt avrop. 

     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 §  

Reviderad tjänsteskrivelse 2020-04-01 - Optionsavrop av FVM - Framtidens 

vårdinformationsmiljö 

Kompletterad tjänsteskrivelse 2020-04-09 - Bilaga till Optionsavrop av FVM 

- Framtidens vårdinformationsmiljö 
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     forts. § 19 

 

     Kommunfullmäktige beslutar 

- Kommunfullmäktige beslutar att för Dals-Eds kommuns räkning 

avropa och ingå avtal om införande av option 1, 2 och 3 inom 

Framtidens VårdinformationsMiljö, där kostnaderna inte får 

överstiga worst case scenario enligt nedan.  

- Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av 

implementeringsutgiften sker genom kommunstyrelsens 

objektsreserv för investeringar. Utgiften bedöms till totalt 2,4 mkr 

(worst case) inklusive 50 % resurs i projektet samt IT-investeringar 

till följd av införandet under perioden 2020-2023.  

- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för Framtidens 

VårdinformationsMiljö ska finansieras enligt följande: 

 Socialnämnden uppdras att planera för beräknad årlig 

ekonomisk effekthemtagning på 600 tkr, med början i budget 

år 2023, samt med helårseffekt från år 2024. Avrapportering 

av planen ska ske i samband med budgetberedningen inför år 

2023. 

 FOKUS-nämnden uppdras att beräkna och planera för 

effekthemtagning med avseende på möjlig alternativ 

tidsanvändning, med början i budget år 2023, samt med 

helårseffekt från år 2024. Avrapportering av planen ska ske i 

samband med budgetberedningen inför år 2023. 

 Kommunstyrelsen uppdras att hantera de kostnader för 

Framtidens VårdinformationsMiljö, som överstiger möjlig 

effekthemtagning enligt ovan, inom ramen för 

budgetberedningen inför respektive år 2022 och 2023. Enligt 

beräkningen för “worst case” uppgår dessa överstigande 

kostnader till 0,4 Mkr år 2022 samt ytterligare 0,6 Mkr år 

2023.      

      

Expedieras till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Samtliga nämnder 

Kommunchef 
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§ 20 Dnr 2019-000315 511 

Ställplatser/Husbilsparkeringar ED 10:1 - badplatsen 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har användandet av husbilar ökat, husbilsägarna väljer ofta 

att inte använda campingar utan parkerar på andra platser och det gäller även 

i vår kommun. Allteftersom antalet husbilar ökat så har det utvecklats något 

som benämns ställplats för husbilar.                                                                      

Det innebär att det finns en viss servicenivå som inte är lika omfattande 

såsom på en camping samt att det också är en kostnad för den som ställer sig 

där. Förutom Gröne Backe camping tar även Dals-Eds Båtklubb emot 

husbilar i vår kommun för uppställning mot betalning. 

De sista somrarna har en hel del husbilar parkerat nere vid de öppna ytorna 

mellan sjöstugan och badplatsen, oftast på grönytan men också på 

parkeringsplatser avsedda för bilar. Det har också förekommit viss 

nedskräpning och en oro för att vattnet i sjön ska förorenas om någon 

tömmer latrintank i anslutning till sjön.  

Sommaren 2019 stängs ett visst område av med hjälp av stensuggor för att 

förhindra att husbilar ställer sig på området. Det har delvis fungerat, men det 

har skapat en reaktion då det ifrågasätts varför vi inte lyfter fram det 

attraktiva vi har i kommunen istället för att begränsa tillgängligheten till 

området. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 2020-01-22 ärendet och beslutar 

om återremiss till samhällsbyggnadschef för förnyad behandling av ärendet 

som medger beslut i kommunfullmäktige.                                         

Tjänsteskrivelse föreligger från samhällsbyggnadschef som bedömer att det 

är möjligt att uppföra ställplatser på den aktuella platsen, men för uppförande 

av ställplatser tillkommer kostnader samt praktiska delar att lösa såsom 

anläggning, avtal om arrende/skötsel etc. Därför föreslås att för säsongen 

2020 satsas det istället på att organisera avgiftsbelagda parkeringsplatser 

avsedda för husbilar på den del som under senare år blivit en inofficiell 

parkeringsplats/ställplats för husbilar. Parkeringen föreslås regleras till 24 

h/dygn och en avgift om 80 kr/dygn. Besökarna erbjuds endast parkering och 

får i övrigt nyttja offentliga toaletter. Avgiften bedöms täcka kommunens 

ökade renhållningskostnader. 

 

För att undvika att husbilarna ställer sig på andra parkeringsplatser och 

övernattar bör nya trafikföreskrifter gällande övriga parkeringsytor tas 

fram. Det gäller även annan parkering för husbilar. Förslagsvis avsätts 

två korttidsparkeringar för husbilar i anslutning till området. 
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forts. § 20    

 

Finansiering sker genom att kostnaderna för driften av parkeringen bedöms 

täckas av föreslagen avgift. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-04-01 § 36 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att anlägga parkeringsplatser för husbilar på 

angivet område, samt att också uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen 

att utvärdera ärendet och återkoppla till kommunstyrelsen inför säsongen 

2021. 

 

            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef 2020-02-28 

   

    

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att ta ut avgift om 80 kr/dygn för 

parkering på parkeringsplats avsedd för husbilar inom angivet 

område. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2020-000071 042 

Årsrapport 2019 - Sydvästra Värmlands och norra Dalslands 

överförmyndarnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet 2020-03-11 och beslutar 

att uppdra till kanslichef att inkomma med tjänsteskrivelse till 

kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-01.                                                    

Dals-Eds kommun har tidigare organiserat överförmyndarverksamheten i 

form av en förtroendevald överförmyndare som fullgjort de uppdrag som 

regleras i föräldrabalken och har säkerställt att lagstiftning, föreskrifter och 

riktlinjer för överförmyndarverksamheten efterlevs. Från och med         

2019-01-01 har dock verksamheten omorganiserats till att ingå i en 

samverkan med Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd.                                                                                                      

I nämnda överförmyndarnämnd samverkar kommunerna Bengtsfors, Säffle, 

Åmål, Årjäng och Dals-Ed med Åmål som värdkommun. Den gemensamma 

nämnden består av fem ledamöter varav en ordförande samt fem ersättare. 

Dals-Eds kommunfullmäktige har utsett 1 ledamot och 1ersättare.                                                                                

Den operativa verksamheten är lokaliserad till en överförmyndarenhet inom 

kommunstyrelseförvaltningen i Åmåls kommun.  

I tjänsteskrivelse från kanslichef redovisas bland annat Dals-Eds kommuns 

kostnader för överförmyndarverksamheten avseende år 2019 samt hur 

kostnaderna har fördelats inom den befintliga budgeten. 

Årsrapport 2019 för Överförmyndarnämnden föreligger. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun ska behandla rapporten för 

godkännande.      

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kanslichef 2020-03-25                                                           

Årsrapport 2019 - Överförmyndarnämnden  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige godkänner föreliggande Årsrapport 2019 för  

          Överförmyndarnämnden och tar del av redovisningen.           

 

Expedieras till 

Överförmyndarnämnden 
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§ 22 Dnr 2020-000099 100 

Deltagande vid sammanträden på distans för fullmäktige, 

nämnder och styrelser i Dals-Eds kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I den nu uppkomna situationen med Coronaviruset och den utveckling som 

är i samhället föreslås en förändring av arbetsordning och reglementen för 

fullmäktige, nämnder och styrelser för att kunna genomföra sammanträden 

på annat sätt än fysiska möten, om behov uppstår. Enligt kommunallagens   

6 kapitel 24 § ska kommunfullmäktige besluta om deltagande på distans 

vilket då främst rör enstaka ledamöter. 

 

Förslag till tillägg i nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige samt 

reglementen för nämnder och styrelser i Dals-Eds kommun föreslås enligt 

följande: 

- För att ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser ska få delta i 

sammanträden på distans måste beslut tas i kommunfullmäktige. För 

sammanträde på distans måste särskilda skäl föreligga och får endast 

äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.                                          

- Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg 

anmäla det till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans 

ska tillämpas restriktivt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 2020-03-25           

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att anta ovanstående förslag till tillägg i 

arbetsordning för kommunfullmäktige samt tillägg i reglementet för 

kommunstyrelsen, socialnämnden, FOKUS-nämnden samt Plan- och 

byggnadsnämnden. 

 

   -    Kommunfullmäktige uppdrar till digitaliseringsstrateg att se över hur   

        distanssammanträden kan genomföras och utforma instruktioner för  

        användande av digitala medier.     

                                               

 Expedieras till                                

Nämnderna                 

Digitaliseringsstrateg 
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§ 23 Dnr 2019-000225 310 

Medborgarförslag - Förbättringar av trafiksituation och 

vägförhållanden Stubbekas 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit 2019-08-02 om förbättringar av 

trafiksituation och vägförhållanden Stubbekas. Kommunfullmäktige 

remitterar 2019-08-28 § 61 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-09-25 § 183 att 

remittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning och 

därefter återkomma till arbetsutskottet. 

Teknisk chef redovisar i tjänsteskrivelse för de önskemål och anmärkningar 

som har framförts till kommunen i medborgarförslaget. Efter mottagandet av 

förslaget har tekniska enheten genomfört en okulär besiktning utifrån de 

önskemål/anmärkningar som lämnats. 

Tekniska enheten gör följande bedömning:  

-  att montera upp ytterligare en skylt ”förbud mot att stanna och parkera  

   fordon” mellan Hagaskolan och Dals Eds församlings vaktmästeri lokal.  

   En upphörande skylt kommer inte att monteras upp då det automatisk  

   blir ett upphörande vid korsning till Jordbrovägen, (allmän väg 2183). 

 

-  att upprätta ytterligare P-platser kommer inte att genomföras då tekniska  

   enheten anser att det är tillräckligt med P-platser på Stallbacken området. 

 

-  en offert har begärts in för dikning av angivet dike och övriga föremål    

   som lyktstolpe och stenar är åtgärdat. 

           

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - förbättringar av trafiksituation och vägförhållanden 

Stubbekas                       

Tjänsteskrivelse teknisk chef 2020-02-25 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

     -    Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  

          med hänvisning till yttrandet.  

     

Expedieras till 

Förslagsställaren                 

Teknisk chef 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2020-000094 102 

Avsägelse av förtroendeuppdrag (M) som ersättare i 

Kommunfullmäktige och ersättare i FOKUS-nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Jonatan Åkesson (M) har inkommit med avsägelse kring uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i FOKUS-nämnden.  

Moderaterna avser att till nästa sammanträde i kommunfullmäktige 

återkomma med förslag till ny ersättare i FOKUS-nämnden.         

      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2020-03-23 

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att godkänna avsägelse enligt ovan 

- att överlämna till Länsstyrelsen för ny sammanräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Expedieras till 

Länsstyrelsen                                                                                                  

Politisk gruppledare (M)                                                                                         

KF 200513 
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§ 25 Dnr 8876  

Information från kommunledningen och nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef informerar om arbetet och beredskapen kring corona-

pandemin och hur kommunen är organiserad för att möta situationen samt 

åtgärder för närvarande om bland annat social distansering. Interna direktiv 

för de lokala förhållandena i kommunen, uppdateras efterhand för att möta 

förändringar som uppstår. De senaste interna direktiven 2020-04-03, finns 

för kännedom att ta del av på Google drive för Förtroendevalda 

kommunfullmäktige. Dessutom finns information samlat och uppdaterat på 

en särskild sida för ändamålet på kommunens hemsida.  

Frågor med anledning av corona-situationen vid dagens sammanträde, 

besvaras av bland annat kommunfullmäktiges ordförande och 

socialnämndens ordförande.  

FOKUS-nämndens ordförande informerar om effekter på nämndens 

verksamheter med anledning av corona-situationen.  
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§ 26 Dnr 3719  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäls vid dagens sammanträde.      
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§ 27 Dnr 4027  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor anmäls vid dagens sammanträde.  

      

 

 


